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§6
Tertialrapport 2 2016
Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag tilltertialrapport
2 och överlämnar detsamma tillkommunstyrelsen och
stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 20,3 mnkr för
Vintertullens äldreboende.
3. Nämnden begär budgetjustering om 5,7 mnkr för Kastanjens
gruppbostad.
4. Nämnden begär budgetjustering om 3,7 mnkr
förensamkommande ej asylsökande barn och ungdomar.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,1 mnkr för
ökadeavskrivningskostnader.
6. Nämnden begär budgetjustering om 0,3 mnkr för
ökadekostnader för internränta.
7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 20,0mnkr.
8. Föreslagna omdisponeringar godkänns.
9. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att
kommunfullmäktiges mål uppnås under året.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 29 augusti 2016.
Dnr 249-2016-1.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) Birgitta
Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande. Michelle Jangmyr
(Fi) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom förslaget.
Ett Stockholm för alla.
Det är vårt övergripande mål. För att nå detta mål har vi fyra
inriktningsmål





Ett Stockholm som håller samman
Ett klimatsmart Stockholm
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Ett demokratiskt hållbart Stockholm
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Förvaltning gör bedömningen att målen kommer att uppnås
under året. Prognosen visar på ett nollresultat1. Vi klarar de mål
vi ställt upp och vi gör det med de resurser vi blivit tilldelade.
Trots detta kvarstår ett antal utmaningar. Inte minst gäller det på
personalsidan där sjukfrånvaron visserligen har en vikande trend
men den är fortfarande alltför hög. På detta och andra områden
krävs fortsatt hårt och gott arbete.
Bara så blir resan mot ett mer jämlikt och jämställt, klimatsmart
och demokratiskt Södermalm en framgång.
Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) lämnade ett särskilt uttalande.
Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
förslaget.
Alliansen hänvisar till vår gemensamma reservation mot
majoritetens verksamhetsplan för 2016.
Familjer som söker ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och
stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans. Den
rödgröna majoriteten lever delvis gott tack vare det dukade
bordet som Alliansen lämnade över, vilket är tack vare
Alliansen arbetslinje med införande av jobbtorg och krav på
motprestationer.
Samtidigt ser vi att prognosen för den ekonomiska
uppföljningen visar på ett nollresultat efter resultatöverföring
och under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns
och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.
Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar
ett budgetunderskott om 2,0 mnkr. Verksamhetsområdet
arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett budgetunderskott om
1,0 mnkr. Med den rödgrönrosa majoriteten är
budgetkontrollen inte så finmaskig som skattebetalarna skulle
kunna önska sig efter stora skattehöjningar på 1,3 miljarder
kronor.
Förvaltningen gör bedömningen att indikatorn för sjukfrånvaro
inte kommer att uppnås. Hög sjukfrånvaro innebär många
utmaningar. För den enskilde som drabbas kan lång eller
upprepad sjukskrivning innebära en känsla av utanförskap och i
förlängningen även en risk för utslagning på arbetsmarknaden.

1 1

Detta under förutsättning att vi får de begärda budgetjusteringarna för de extraordinära kostnader under
verksamhetsåret.
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Hög sjukfrånvaro i stadens verksamheter innebär också en
bristande kontinuitet för dem som verksamheten finns till för.
Särskilt uttalande

Anne-Lie Elfvén (L) lämnade ett särskilt uttalande.
Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin potential
och där framtida generationer växer upp med jämlika
livschanser kräver välfärd i världsklass. Den rödgrönrosa
majoriteten höjer skatten men har samtidigt problem med att
finansiera kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och
socialtjänst. Det ekonomiska läget i många stadsdelar är
ansträngt.
Trots skattehöjningarna har majoriteten svårt att få pengarna att
räcka till. Sammantaget går äldreomsorgen, individ- och
familjeomsorgen och förskolan med underskott, även om
situationen varierar mellan stadsdelarna. I synnerhet
hemtjänsten går med underskott på många håll. Läget för
socialtjänsten är pressat på många håll, såväl av
kostnadsutvecklingen som av personalsituationen. Många
stadsdelsnämnder varnar för att rätt till heltid inom förskolan
riskerar att leda till ofinansierade kostnadsökningar.
Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar
och projekt måste få stå tillbaka för att värna
kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att
göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera
satsningar har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad
för de barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.
Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i
välfärden, utan skattehöjningar som hotar jobben och
företagandet, är en svår uppgift. Men den är avgörande om
Stockholm ska bli en stad som klarar integrationen av nyanlända
och ger kunskap och framtidstro åt växande generationer, utan
att urholka vår förmåga att långsiktigt ta ansvar för välfärden.
Vår stadsdel behöver ett nytt och liberalt ledarskap som ger
varje stockholmare större resurser att forma sitt eget liv.
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§7
Uppsägning i förtid av driftavtalet avseende vård- och
omsorgsboende, servicehus och dagverksamhet på
Vintertullen
Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd godkänner den planerade
uppsägningen av driftavtalet med diarienummer
125-2153/2011. Avtalet sägs upp i förväg och avslutas
den 1 oktober.
2. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att begära att
kommunstyrelsen beslutar och genomför uppsägning av
avtalet.
3. Omedelbar justering.
Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade den 17 mars 2016 beslut om att lämna
lokalerna i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens vård- och
omsorgsboende samt att inte förlänga avtalet med Kosmo
AB/Norlandia Care AB från och med den 1 februari 2017.
Utflyttningen från Vintertullens vård- och omsorgsboende och
servicehus har gått i en snabbare takt än vad förvaltningen
förutsåg och kommer att vara klar senast den 30 september.
Avtalet sägs därför upp i förväg och avslutas den 1 oktober.
Dagverksamheten tas i samband med att avtalet avslutas över i
egen regi.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2016.
Dnr 808-2016-2.2.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

